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Naar aanleiding van een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wenst de FSMA in deze Nieuwsbrief 
de inschrijvingsvoorwaarden te verduidelijken voor (her-)verzekeringstussenpersonen in 
België.

Een eventuele Brexit kan tot gevolg hebben dat Britse verzekeringstussenpersonen 
niet langer actief kunnen zijn in België. Deze tussenpersonen beschikken momenteel 
over een Europees paspoort voor het voeren van verzekeringsactiviteiten in ons land. 
Dat doen ze op grond van het recht op vrijheid van dienstverlening en vestiging. Britse  
verzekeringstussenpersonen die in het Verenigd Koninkrijk aan alle wet- en regelgeving 
voldoen, mogen ook in andere EU-lidstaten opereren. Dat recht geldt ook voor 
tussenpersonen uit landen die enkel lid zijn van de EER. Na een eventueel vertrek van het  
Verenigd Koninkrijk dreigen ze dat recht en het daaraan gekoppelde Europees paspoort 
te verliezen. 

Er bestaat nog veel onduidelijk over een eventuele Brexit. Zal de Brexit doorgaan?  
Momenteel is 31 oktober 2019 de datum van een eventueel vertrek van het Verenigd  
Koninkrijk uit de EU. Blijft deze datum gehandhaafd? 

Het is ook onduidelijk onder welke voorwaarden een eventuele Brexit zal plaatsvinden.

Kiest het Verenigd Koninkrijk voor een harde Brexit, zonder akkoord? Britse  
verzekeringstussenpersonen verliezen in dat geval hun Europees paspoort om in België 
actief te mogen zijn. 

De Belgische wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd  
Koninkrijk uit de Europese Unie bepaalt in dit verband onder meer dat een Koninklijk 
Besluit nadere maatregelen kan uitwerken om de afhandeling te kunnen verzekeren 
van bestaande verzekeringscontracten afgesloten vóór de Brexit door tussenkomst van  
Britse verzekeringstussenpersonen die uit hoofde van de vrijheid van dienstverrichting of  
vestiging in België actief waren. 

Kiest het Verenigd Koninkrijk om lid te blijven van de EER? Als het Verenigd Koninkrijk lid 
blijft van de EER dan kunnen Britse verzekeringstussenpersonen hun Europees paspoort wel  
behouden. 

De keuze die het Verenigd Koninkrijk zal maken heeft een impact op de activiteiten van 
Britse verzekeringstussenpersonen in België en de wijze waarop met hen kan worden 
samengewerkt. 

Deze Nieuwsbrief verduidelijkt het toepassingsgebied van de inschrijvingsverplichting als 
(her-)verzekerings- of nevenverzekeringstussenpersoon in België.
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INSCHRIJVINGSVERPLICHTING IN BELGIË
Een (her-)verzekerings- of nevenverzekeringstussenpersoon die in België is gevestigd, mag de  
activiteit van (her-)verzekeringsdistributie slechts uitoefenen nadat hij vooraf is inge-
schreven in het door de FSMA bijgehouden register van de (her-)verzekerings- en 
nevenverzekeringstussenpersonen.

Een (her-)verzekerings- of nevenverzekeringstussenpersoon die in een andere EER-lidstaat is  
gevestigd, kan de activiteit van (her-)verzekeringsdistributie in België slechts uitoefenen nadat 
hij vooraf ingeschreven is door de nationale toezichthouder in zijn lidstaat van herkomst die een 
notificatie moet hebben gedaan aan de FSMA dat hij zijn activiteiten in België wil uitoefenen. Dit 
is het  Europees paspoort.

Een (her-)verzekerings- of nevenverzekeringstussenpersoon die buiten de EER is geves-
tigd, mag de activiteit van (her-)verzekeringsdistributie in België slechts uitoefenen nadat hij 
vooraf is ingeschreven in het door de FSMA bijgehouden register van de (her-)verzekerings- en 
nevenverzekeringstussenpersonen.

***
De FSMA hanteert op basis van Europese standpunten1 het principe dat er sprake is van het 
uitoefenen van ‘(her-)verzekeringsdistributieactiviteiten in België’ wanneer een verzekerings- of 
nevenverzekeringstussenpersoon:

 / Verzekeringen of herverzekeringsdistributieactiviteiten uitoefent voor verzekeringsnemers die 
gevestigd zijn in België en risico’s gelegen in de EER. 

• Wanneer er meerdere verzekeringsnemers zijn binnen één verzekerings- 
contract, is er sprake van verzekeringsdistributieactiviteiten in België, zodra één van de  
verzekeringsnemers in België gevestigd is en de verzekering betrekking heeft op een 
risico gelegen in de EER.

 / Verzekeringen of herverzekeringsdistributieactiviteiten feitelijk uitoefent in België, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van een .be website of andersoortige communicatie die zich duidelijk en  
specifiek naar de Belgische markt richt al dan niet in de landstalen van België, ook al bevindt de  
verzekeringstussenpersoon zich fysiek buiten België.

***
Het is van belang te weten dat als (her-)verzekerings- of nevenverzekeringstussenpersonen distributie- 
activiteiten uitoefenen voor in de EER-gelegen risico’s van in de EER gevestigde verzekeringnemers, zij 
alleen een beroep mogen doen op andere (her-)verzekeringstussenpersonen en (her-)verzekerings- 
ondernemingen die gemachtigd zijn om hun activiteiten uit te oefenen in de EER.

Na een Brexit en een eventuele overgangsperiode mogen ze bijgevolg géén beroep meer doen 
op Britse (her-)verzekeringstussenpersonen of op Britse (her-)verzekeringsondernemingen die 
niet toegelaten zijn om risico’s te onderschrijven in de EER. 

1 Conform de Europese toezichthouder EIOPA, die in haar ‘Recommendations for the insurance sector in light of the UK withdrawing from the EU’ van 19 februari 2019 expliciet 
aangeeft dat de IDD-richtlijn steeds van toepassing is als de bemiddelingsactiviteiten worden verricht voor in de gevestigde EU-verzekeringnemers en in de EU gelegen 
risico’s.


